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80 CENTAVOS terminará R 30 do corrente.
----------�-----------------.-..--;---- ----,------------------------- 'depois do quai auuela Di-

Djfere�te Quanto às co�,s�quenci.as e de propor- fí��!fO ;�E�;flD::j:��si�
. pes lalOr!s a 10va' bolba atomica experimentada em Nevada .s:21n�:��; hojY�::'� ::;� declarações fraudulen-

.senador udenísta João, Vi-I
"

"

DO,LOCAL 'DA EXPLO- cído ali para um periodo de 1:563 metros. Desta altura, I uma distància de 60 metros lasboas está elaborando um
.......--�_.-:--....-J'>.........-.r-.

SÃO DA BOMBA- ATOMI- trinta h?r,�s..Uma razão uma bomba não produz em Para experiencías atomícas, projeto de reforma do Codí- I

PAPEL DE(.iA, 21 (l.!.P.) - Péla' prí-, deste fenomen6t'foi, a gran- terra muito radióativid�d�. j' isso representa' uma exatí- go Eleitoral, segundo .o qual!. �" J ,

=��� ��I��:6 ��:�.:��e:e� �,:,:�!!�!_���.......�����!�....!",,=!';:��.!!!:::,:��:;:.;����.�:�.�: ...........J ���::n:a::::n::!o d����r � 'IMPRENS,A
nas proximidades da explo- partido pelo qual se elegeu, WASHINGTON, 24 CU.
são atómica, 'sem, qualquer "Podem e"star cert'o's o's om

'

·sta's o assunto não é novo .; a- P.) - A Conferencia Inter-

risco. '\ Isto aconteceu aos

.'
. C Uni' díanta o vespertino. Foi co- nacional de Materiais anun-

soldados e oficiais que as- ,
.,..' >.

'

gitado na I legislatura pHS- ciou hoje que a oferta e a

sistiram mais de perto a gi- .
'

' ' ,,"-.' sada, dando 'motivos para procura de papel de impren-
gantesca explosão de ontem, de que, e.u não 'os' , temo" largos debates. o sr. Frei- sa, no mundo livre, estará

em Yucca, Flat, bem como - tas e Castro, então deputa- no presente ano, equilibra-
a cinco congressistas que DECLARAÇõES DO SR. JOÃO NEVES DA FONTOURA SOBRE OS ATAQUES do pelo Rio Grande do Sul, i

dá.

se dirigiram para 'as mes- QUE LHE FORAM FÊITOS. NA CAMARA, PELO DEPUTADO EUZEBIO RO. defendeu a mesma tese sem, I ' A Comissão de Polpa de'

mas posições em companhia' CHA contudo, conseguir apoio. o I' Papel da Conferencia, que

.destes militares. Eram eles
.

f"
projeto do senador Vilas- está composta por quinze

W. S. Cole, Melvín
'

Price, RIO,. 24 '(V.A) - ? re- parted aminha carreira pu- 1 rigorosa moralidade pessoal, boas prevê os casos .em q�e rp:lis�s. inclusive o Brll.�il.
Chet Holifield, Carl Hín- presentante do Correio do blíca, e sabem que ela pode Podem ficar certos os co- o abandono do partido nao

I
conaiderando os relatorícs

saw e Olen 'I'eague, parla- Povo" foi hoje ao !tamaratí I ter todas as falhas, menos munistas e seus ass()cia�os" acarretará punição. Mas ,es�
I
regionais de producão e con

rnentares republicanos 'e de-' rnde teve oportunidade de uma _:_ a de não ter sido de que eu não os temo. Daí. tabelece normas para o jul- sumo chegou recentemente

-mocratas, conversar, entre outros as- fiel nus preceitos da mais --a sua furia". \ I gamentc das exceções. a essa conclusão.

O que 'eles 'viram ,e aprcn-
"untos com o chanceler .Jcão """""";":,;"�"""",,,,,,,.r;;: •.".�..,;.�.�....... ./".,...,..........-.':'���•• - .........��.-.....,.-:"'.-............- ....�-

Nevesda'Fontoura;s�breos ��O GO\l"'ER'NO DO ESTA-DO -o DEPUiteram constitui o prímeíro ,�,
'

�
, '-

'Capitulo de uma nova era
ataques que lhe fez na Ca- :, ", w'"

,',
'

,.,.� 13<_
\ "", r�.."

mara dos Deputados. o re- ,', . ., "

:;���c:XPIO�õ��.sobreyiven- presentante trabalhista Eu- TAno P�('\TOGE I\�ES \1 J e::,�, I.RA
Esta bomba foi maior do zebío Rocha. O DEPUTADO PROTóGENES VIEIRA, �REsIDENTE Il!\ ASSEMBl;�:IA LEGISLATIVA, AS�UMm, ONTEM"

que qualquer outra já ex-
O ministro do Exterior "

O :F:�BR.CICIO· DO CARGO DE GOVERNADOR DO ES TADO.
'

_perimentada, seja no Japão
mostrol.·nos uma grinde

{"tu em Bikhii e aproxima-s� 1uantidade de cartas e te- Em virtude de ter r�sotvi- Bayer Filho e dr. João Col-
• tel� ';". Exciá.�· necessidade I tir-m�-f'; bem à vontade nes.-

'4& mais poderosa já desfe- legramas que está recebendo do viajar Rara o 'Rio de Ja- lín. todos os !'Irs. deputados de ausent'àr-s�, para trat�r sa t:úJaboração. porque ela

,.ida nos Estados Unidos. A
.le todos os pontos do país n'eiro, o sr., 1.r�neu Bornhau- estaduais,' Pref:i�o Pn�l.o �e assu�t?S ?e, ?alpitante i emal:a �as minhas próprias

identidade pl:).rticular desta
e a proposito pediu ao :'Cor� sen b'�nsmlt\u,_ ontem, o Fontes, Casas CIVIl e �hh- mteresse, a vIdll . �e nósso. C01wlCç�es.

.

.... lJ • \ 'peio do' Pú)vo�' �ue f.oss� tes'- N., ,

' ", t ....·r do Gov'ernadol" lrmeu' E.gtado, posso àfIrmar ao I E mu.�!to honrado me sen-
",omua 'coptmua em

.

sigilo, r ,.. .

-

Uma huvém de-fogo seg'Uitl- tel.1'lynha, ,d:()�:s.eu .;reeO)lhey'l-, "

• �Fornh"use�j CQ.��il4ante da :po,ve \t>:u�riga-verde que �n- [,t.irei em poder conta�· com o

13e ,á explosão e espalhou-se
méritó a'todos 'os 'seus c'on-

,.

,� lj.>{,.(l(:,f�,����'t�:lJ-ór1�. �a.ft������tes �s.forçojt N·n·d!s.l!.é1l:.8�.r!t��?i,o �! ,Y<?'s.", I
:em milhas de distancia, com

terraneos que o' distlngui- I tor'Fontes, JornalIsta Gusta- iíb s.ê.n,tJdQ, de corresponder I '8a Excc1enCla.
"

.'

rllamas rubras e gases a...
ram com ve�nientes ,mani- I vo Neves. titular da, Direto- à altr-t confiança. em mim de-l ' Senhor Governador:'

,

marelos girando .em rolos fe�taçõss �e: solidar�edade. ria de Justiça, grande nú-,' posi��.�a, e.que n�orne :lfaS-I'
Queira Vo�sa Excelencia

'maiores' que as cataratas do
DIsse o mmIstro JoaQ Ne- I mero de pessoas. gradas. tareI .1an1�ls�da ll!lha trãça- receber as mmhas homena-

N.iagara. Esta nuvem p-as-
ves da Fontollra:

I .Passando o carg�, o sr.. I!a pelo titular ilustre: de I gens,
as ma.is sincer�s, .os

'lJOU por'sobre alguns ofi-!. :- "Quer saber de, uma IIrJn�uBornhau-sendIsseouelquem ora'recebo as redeasjmeus aU'gúTIOS de felIz VIa-

eiais que assistiram á �"
cOIsa; eu estou qu�se agr�. o fazia com grata satisfa-' governamentais. 'I gem e os votos que formulo

-pIosão, "par�cia que, esta-,
decendo o .acontecIdo, pOIS ção. p.orq,:_e o trangmítia a' ,. Os .impe�tivo� c.onst!tJ- para que" o?tenha' 'o ma_is

vamos dentro dela" _ dis�e
me pt:oporclOnou duas o:por- "um cIdadao que, pelas suas clOn,als 1;lerao por mIm rIgO-lcomPI�tQ

eXIto na soluça0

'UM d'eles Era ,um b 'tu�ll,dades agradaveis � a de' \Tirtudes morais e pelo seu I rosamente observados e as- dos altos e graves problemas
. uraco t d·d

.

d· ·d
:imenso, mas não p�diarnos . e; po I, o opor I�e l,ato e ,alto espirito público, muito: seguradas às liberdades pú•.que terão de ser resolvl os

ver. a I d d' t
m,eontestavel reVIde a ca- I' fX)dig fazer pela grandeZa,'

bIícas.; nesta viagem, que não s.·rá
, uz o la a raves 1

• "
'

-dele". Numa' distancia I de 1:Il��Ia'd e a; de ter VIsto mo�

I
de Santa Catarina"'. Os que agirem dentro da de recreio, mas de esforço

. :mais de 3 km., em todas 'as 1.IZ�_ adem mdeu fav�r a Serenados os aplausos I Lei teriio em mim 'o nrónrio a prol da grandeza de Santa

-direcóes a bomba provbc I)p1'1,lao e to os Os homens ('oro. que foram recebidas as I defensor, e.os que, porven- Cata,rina".

ipce;'di;s nos cactus a:O� de bem. Tocou-�e profu�- i palavras do sr: Govell1ador, tura, dela se afastarem, não O novo governador 'do Es-

re.s de 'mais ou' meno� 4 me- damen�� o coraçao o que f1- ! o deputado Protógenes Viei.! poderão jámais. contar com t.ado recebeu, a segult, os

tros de altura.
. zeram os "homens 'do ' Rio cargo de Govell1ador do Es- ra pronunciou o' seguinte! o meu apoio.. cumprimentos efusivos de

. .' Grande:.,' . ,

'1" '. " tado, ao deputado Protóge.•, discul'so. ,.'Manterei as-,t'elações ' cor.

I
todos os ,presentes, ao mes:'

Os soldados e d�maÍs 'as- ,Eles são testemun?as. de. nes Vieira," presidente da li "Senhor Governado!":
'

díais 'enti'e o Estado e ii mo tem.po ,que o, sr. Gover-

1'istentes, os' que mais de Igrande ,par:t;e, da' prmclpal Assembléia Legislativa. '

,

Ao receber o Govêrno 'do União, c.,olaborando com o I nadar .lrineu Bornhausen

]lerto assistiram até ,agora' � " T __ ;" __ "_";"T_
Ao ato compareceram os Estaq.o de suas honradas :Governo-,do preclar.o Presi-Irecebia: os votos de. feliz

;l uma explosão exceto no ,,
__"' ...... _ ..."''''''' .. _w__o

Secretários de Estado, dr. mão.s" ..no., momel).to em que dente ',�etúliotV-ar.,gas.· Sen- viagem;,- ,

'

"

r�±:�r:;'�::'�d�;a::�' Telegrama P�ntivàde-cOmü'í1iStu!:�:rse:����p�:�t:�ec;:st 'v'·O' leut '
RIO.24 (V.A.) - o con-IB., ençarregados' de

d:espa-Imo
arrecadar e fazer o le·

,<ões. Então, eles 'tiveram � I O" ,'lelho de J,ustiça da Primei- char boletins os quarteis 'vantamento das tropas se-

sua primeira lição - a de m' Auditoria do Exercito,) sobr� a arrecadações de ar- díadas na la. R. Militar. A

que deveriam conservar' 'a T)�·esidido p�lo coronel Ame-l mas e munições, assim co- decisão do ,Conselho foi ime-

"boca fechada. Quase todos PORTO ALEGRE, 24 (V,. rIcano Frell"e, tendo como ;

<et'ltavam ainda de pé, nas A.) ... A bancada do PSD juiz 'auditor o, sr . ..Adalber-' .......................,;.. ..... .........................,....__•....,jo..-.__•__Jo............... w__w-�."..,..,..,......·_-�-_

trincheiras, olhando pata ci- no legislativo gau'cho, ende- to Barreto, e constituiQ,o pe- , \. O· d' '·d
ma, com a boca aberta, reçou ao ministro do Exte-' los cán.itães AlCides Pereira 3'9 CA�OS D'''- p.A'_ raso

.

a él ade ...
.quando uma onda de' pó co- dor um telegrama se soli- Gonçalves, Oto Arlindo Be-

"

.
. '"�

I

; � - ,t ·Aru.

briu seus rostos. rlarízando com o sr.' João renhauser e Silvio Costa
.

S' NF N IL"
S84

Um tanq:ue foi colocado Neves "la Fontoura em fac; Reis, :resolveu a ped.ido .

do RAL I� IA" '.', A. T, 'I:.quase na divisa dó "ponto dos ataques que sofreu, ha promotor Amadeu CIsneIros ' .'
,

�,,,"":'h'1. tpnrlo sido 'deixada dias, na Camara dos 'Depu- decretar a prísão preventi-I RIO, 24 (V.A.) -' rrele--Ita-se que, apesar de todas
I2b!prta a porta de saida, pa-' tados,-qu,ando um parlame!l- 'Va do� sargentos Enio; Sa�·1 g:amas vindos �e S. ',Paulo as pr?videncias tomadas e,

Ta qlle se visse o que 'ocorre. tar cbam!1u-'o'de "entregUls. tos Filomena e AntOnIO Pl- dIz·em que o medICO - chefe I do ativo combate que os'

ria aos seus tripulantes, Em ta". nheiro Costa, do' soldado I do Posto cie Puericultura da medieos veem dan.do à mo-

�utras circunstancias; eles Ao deputàdo Euzebio Ró- Joaquim Almei'da <l Jos civis 1 Cidade de Beringni, infor- TesUa, o surto de p:;':l'a!isia '

1édam morrido pelo ,calor.. cha o autor daquela expres- ato Tor.res Wálf Nogueira, I rrou ontem aos .jornais que I infantil coptinua nlastran-

O�tras experiencia� foram I são, foi passa�o o seguinte' Raulino Pereir;). Mesquita e ! surgiram naqnela.. IOCaJidá-', (lo-se.
.

.

feItn,s com aparelhos de telegrama, assmado pelos.Jo:t'ge N8pomuce�1O., ! de mais sete casos de para-
'

.

.aviação. Mas a radio�tivida- '8r$. Nei Brito €' Francisco A prisíio foi decretada em lisia infantiJ, elevando-se, I .Tnforma�..s de Berinn:n;

d� .

em termo diretamente I Brochado d� Rocha: virttld� �.� suas con.fissõ.es· assim, a tl'inta e nove o nu- nài:mtam· ainda que já foi

>sob a explosão, foi tão baf- !
' "Pelos jomais de hoje to- �om:tantes dos inquedtus mero de vitimas em Berin-

1

in Íci:1 da, a desinff!úi.o 01J l:n- i
xa que as tropas Btacantp.R, I

mamos conhecimento de '�m ('IPe se acha'v:am envolvi- ; guio da aque:Ia zona. Os veiçulos "POdf'1.;j�m ter ms.reha.do sua�. referencias riO �íl1ís- 'tIos, 'no qual d'ecI-ál':l,vri:'M !:'f'l.'" i TodflS aR vítimas 81\0 'me- que entram e saem nãão hi-
,

:imedin.tamente c perma.ile .. 1 (C;:mtiml<l nu G;! pii;;.) Gle!;�e'Dt.os do extinto P. C. nores de dois a!lOs. Consfa- grenizao.os" j

diatamente comu'nicada ao

coronel 'Saim. Miranda, en,·

carregado' do respectivo
inquetito.

.

no, você 'nã!;l podia ar�

ranjar um'a divel'si'io
menos violenta?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLI-IOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA �

DR. GUERREIRO ..DA FONSECA.
Especialista do Hospital

Moderna Apa.relhagem.:
.

Lampada de Fenda - Ref'rator - Vertometro etc.
R X. (radiografias da Cabeça) -:- Retirada de

. Córpos
.

Extranqos do Pulmão e Esofago.:
Receita pára .uso de Oculos.'·
Consultório \_ Visconde de Ouro Preto' riP 2 - (Al

tos da Cas!l Belo Horizonte).
Residêncià � Felipe Schmidt, 101. - T�l. 1560.

Dr. Ttteodonha MaJuól
ADVOGADO I

,

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 - Edif�('io São
. Jorge (Escr. Dr. ,Waldir Busch).

Telefone - 1340.
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DB.LlNSNEVES , O ESTADO Dr. Roldõe Consoní;Comunica aos seus ellen-
Cirurgia Geral _ Alta Cirurgia _ Moléstias de SeRMtr•.•",tes que se encontra em vía- f;

,

A�
-.Cirurgia dos TUlllóies _

.

zern de estudos ao Rio de ' Il....�o. Orle.... •
'.

. Da Fáculdade .de Medicin.a da Universidade do!;! SA<o:>'Janeiro. devendo reiniciar j na eou.DaeIn lIafn.
sua el in ica .dia 11 de abril ( ••• 1... Paulo.

próximo vindouro. 'f$1. 1021 -' C.. r...
tal, lBV..
Diretor: RUBENt!i Ao
� 41108.
Gerente: Dom4sroe P.
de Aquino.

k-epI'He.t..�. ,

Representações -A. .8:
Lara, -Ltd..

. -.&u_ Seaadt)f' e-: , 11......
"

.t.iJ - 60 aada.t '

1'.t: 12-6924. - alo ",'
laaeli� ",";

Reprejor Ltda.
A.oa ....lipe d. OítTeha
,no 21 - 60 andar
Tel.: 32·9873 - 810

t:eitoll emlt�rlt,. lIf)o" .....

(_;",ra�' NàelollaJ .•• ....... ttl'OIl 1I&1I111'...d&';·
Uóenta1.. UR.· 1\1 A R r t)\!b.41rl11'k;r ... Bo.pita.) Gol�ia

I
- ''';::0 .-

'<n�'ba WE�A>HAU�EN
Do.n-oa••_"4•••••••&ala. Clta«� .....1l�.. ... �" ..I-

bljowuela h:nal.
-

...Jr1Al>�.,.

tt•• ·rn·adente••- I.
'.

fr."�'!l'ton.., .... J .....a \�"'",
.

\
üoo... lt.... daa 111 lU l' !l.r... ; 111 ' T.' • n,

vrONJI' li. 71;111' • ! r.c-UlJ!t!&$.' b.••• ;. • ........
. .!

R•• Il... a"!l_ .......... ..! t".loÍ-lI"e.. •...... 11« ••• J;,
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D!t M. S. CAVAL
cANTl'

.11;&..
.

� ll>O b�,(Ín ... - _.�"hl'" lI. _

I

,� Pau16
!\SSINATURA8
'Na Capital

Ano ...... Cr$ 170,00

Semestre. • _Cr$ 90.00
No Iatt!rior

Ano ...••
' Cr$ 200,08

Semestre . Cr$ .110,00
AatiaelOl m.dia.a. eoa·
trAto.

'" C. orlai.ali. m..mo

alo publicado•• do ...

1'10 devolvido•.

':Or. Alvarode
Carvalho
D8en(" ti. Cr�

Coasultório': Roa Traja
.h lia. Edif. 810 .lor•• -
l0 aadar. Sala. a • 11.
ae8td�Deia: Ru. Brl...

deiro Silva Paea. I/a - ao
udar, (chie.r. do ••pa
aha).

. Ateade dlàrtameate •••. I
Uh•••m dlaate.

DR, ALFREDO
CHEMM'

,

A direçlo 1110 lO .r";.
pouabUiu .pelol .f�lI·

��� an�c�tl�!�llg �r�I.8
-' \

.

.' Orto�ia'
-

- Consultório, João Pinto, '18.
.

Das 15 às 17 diáriamente.
Men98 a08 Sábados.

Res.: Bocayuva 135.
Fone :M.- 714.

� -.,. - ..

Dr. Renalo Ra'los,' da� Silva
'!\dvogado

Santot Dumontt 12 - Ap� 4.Rua
1.

o,.. José. Medeiros_. V•
•

leu'a

ADVOGADO
CaIxa ,Postal 150 ,. ltajai ., Sanla Catarlni

.

• I ," "

Ex-Assistente de Cirurgia dOR Professores Ali�
.

.

Correia Neto e Sylla Matos.
.

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares. ill)i�tiR��
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga. úterto.
ovários e trompas. Varicocele, hidrócele. varizes e hérn�...

Consultas: Das 2.às 5 horas, rua Felipe Scl'lmidt� :B.
. (sobrado) '- Telefone: 1.598.

.

Residência: - f\venida 'I'rornpowskv, 7 -_.- Tel�fon&:
M764.

-

'11 DR. JO,SE ROSARIO
,. ARAUJO

i Clinica Médica - Doenças

I "de creançàs". ,

(TrataD;1ento.� Bronqui
I tes em adultos e creanças)'

DIl. NEWTON DOIOO Consultório: Vitor Mei-
.. "m.,. •• CUIlÍ_ "'_IU

.

reles,.!!! - 1° Andar•.
- D'AVILA ........Ild•••alei", ••_ 'DR. ANGELO F._ FONSECA Horário: dás . 10�' às

......v... coral - 0........... ..tai .. Cm.... 1l� e das 2% às _3'f.t horas.
_.... - me'lh". '�()A -.D.CA D. CAlU. ClRURGIAO D F; N TisTA' Resitiência: Avenida Rio

-

_

IliWoU'�--.1. .....
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.
O�.-. ADULTO' . Branco, 152 - Fone 1640. "

o(_.��..:t1., ... VIMir ..... - .J.ql. - -.
Ru. Jel'�nlmo Coelho. iL 18 (Sobrado). ....

.

..... ; ;.•. r�••• 1.'" .:1••••••n., t•• M ._., f'
.

-

"
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, "". -- Ce••• I 11 to. 11 ATENDE A TOPOS OS CASOS CONCERNENTES· �

.

_

..
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•

."''''''''' ,,"' .. li l:t.,l',U .ao 41...�

f
II t". 1& 6_.11 Ío\Ol'''. ( ARTE DENTÁRIA. .

. C.asa Je secos e molhados,
. "'''' .. , ....�� *" .)----' 14,.... &81..... •... Ia.,..__, ."i'l· . _

. Tratar à rua Lauro Li·
.' .�.,._.." .. qft ""71ôl... • - ,.�.... oe- .,ta, Horário: D88 9 às 12 boras e das 14 às 18 horas. _ f nhares, nt.1I20. - Trindade.

O·r. José" Bahia S. 'B'ittencourli
.

,

MÉDICO

tliníclI Gera] - PEDIA'fRIA
Rua 13 de Maio, 16 - Itajai

PUERICULTURA - PEDIATRIA -

GERAL
CLINICA

Consultório e Residência � Rua Bulcáe Viana· n. �.!',

(Largo ia de Maio) - Florianópolis. \

Horário:' 8 às 12 horas - Diâríamente.
------------ ..__...

Octacilió .de
.. Arauj&l

.
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua hlipe-Schmidt - Edit. 'Amélia Netto - Sl'lil'l , ,-

T"'ltanH'nto ctrúreíco e cura da Piorréá Alvef}brr.
Tratamento drurglco e cura de Abc�8SOS. Gra.Dul&--

mas, Quistos radículares, etc.
..

, ATENÇÃO: � Grande redução de preços nas �EN'�
TADURAS, para Q.I': pessôas que, vivem de ordenado.

, Laboratório Protético sob a direção de Técl']ieo l':O_
�.ratado eflpecialmente 'no Uruguai, formado sob á orl('i!l--;
'ação de um dos mais credenciados especialistas. da Am$;.

. rica. .' .

. , .

Dent.aduras sem o Céo- da> Roca, (·Abobada Platma)"
.

Ponte!! Mo'\(eis e Fixas
.

TnnM n;> demais Trabalhos Prõtéticos pela Tfeni:r.ir.,.
mai� recente.

.

Dr.

·1

I
Iso

11
�com �.t>gur!'� I1ÇJl f

, t I�
raplti��Z �

NOS ��·ON.F()RTA VEI'� \d,(�_Hl)·O"JItH 's fio �
0_.ra ',liDO

.

"(II ,ia, II � 'I r�JH'
.

�
{l ... H\ll .'" t�nil'i, -m� lU»' �

haja! - .ioinville - 'ur;tjh'- �
.. f, na Deodul'o �,-.;fIUma fi:. I
•

'. J{flli '!'f.-\hentp :-;ilvejf'�t ,! .

'V�nde�se'
-

1

��·G�:r:.�i�1
.

' .... - ADVOGADO - ·1
Uua Vitor �leire!JetI, I60. - lo'one 1.46�. - Fio- I

rianõpolis. f'

Um lote por cinco m.i] c-"",","
zeirO&. Várias. casas desd...
sete mil cruzeiros, em . FUlh
servida por Onibus, agua ...
luz, e vários lotes no Estrei-
to desde seia ·mil �:ruzeiree.,-
Tratar a. av.- Mau:ro Ra

mos. 4 �obraqo, - com '. o �J'•.
Pedro. '.

.

Leia "O ESTAJ)()"
Divulgue· "O É..,)'1/Ü,o-.·

Lotes'à'-'venda
.

-Na praia d� Sándade.. em
Coqueiro�, ao lado do a-m:.
po 'escolar "Presidente .Roe-..
sevelt", com 45 metro:a d�.
frente e área de 400 m'2.
Todos os lotes 8e"!dm.r�

de água encanada e lula.
'tnformaçóes .

no local eo�
o sr. Gilberto Gbeu.r.

._---,.._�-�� -_ ....--��-_._- _____,_�. ,��,
" ...k.. -- •..- ---�.

.\

•

lt"h � '��.-
-

I'.I.�. ··1 DlO
•

AS NUUORES FACllXDADE�OS MELHORES ARTIGOS!' OS MENORES PREÇOS!'
\

�AOIOS -' f:L"�CTROL.AS _: �{PLIYICAI)(HtES TRANSMISSORES
&'lCERADEIRAS' -. GELADEIRAS - LIQUiDIFICADORES

"

•

BATEDEffi.AS
DISCOS

.

TOCA-DISCOS AGULHAS
VALVULAS ALTepALAfil'iS·�--_�-

SISTENCIAS �" ' COND!'1�SADORES
-.

. -'

o mais completo estoque de ,peçaS para radio
fiuft 7 de Set�n:J}T�) 21 e 21 A - Flcrianó ,i;�

·1

,� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ETADO Florianópolis, Sexta-feira, 25 4e Abr�l de 195� .
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V·d· 'g I
Na Cân:ara Municipal "IHOJE NO PASSADO

.
1 a

.

ocia I vereador Flavio 'errarlllDer eSCla.llno� q:��! ��I�eooro•. I�:�:�����:i:EE
,_ANIVERSARIOS grande caráter e espírito de

rAII-lmeRtos SO'"bre O Jardim Idantl"o em 1 5(j0 os maiores uma das figuras mais des-
Dr. Bur ico Couto

/ ; solidariedade humana.
.

litJ
.

'

"

a _" I navios da Esquadras de Ca- tacadas a história catarí-
Transeorre, 'hoje" e ani- i O enterro efetuou-se, on- O vereador F'lavio Ferra- 5) - SI na aprovaçao do bral se reuniram aos

meno-I
nense. Nascera � 15 de abril

-versário natalício do dr. Eu- 'tem, com grande acompa- ri' pede, informações sobre o f loteamento citado f9.ram, <z�- res que haviam reconheci- d� 1822. "Ao ser fuzilad� pe-
-ríco C(}uto,·· alto funcíonãrto nhamento, no Cemitério dos chamado servadas todas as leis mUl;u- do a costa e fundeados na díu : - Camaradas, abram
,">lo IAPI e advogado. I Passos. ' Jardim Atlantíco. cipais vigentes, antes e de- enseada dà -Coroa Verme- sobre o coração' para não

O aniversariante, pelas I À fa)llilia enlutada; nos- Na sua sessão dé terca- pois da expedição do alva- lna;� ,"<,..' me fazerem sofrer muito!",
suas qualidades, Ue >espirito sos pezames. feira ultima, a Camara Mu- rá; e� cas� cont!ário, qúais I -'- em 1.562, Brás Cubas André Nilo Tadasco
·"e de coração grangeou, na ----.-

-., \ nícipal .de Florianôpolta as eXIgenCla�, nao observa-
I escreveu 'a célebre carta ao

;-tlociedade, local, vasto círcu- prestou homenagem, reque- das e os motivos por que se i Rei anuncinndo haver des-
'10 de. amizades e, 'por isso,R·'t rida pelo sr. vereador Anto- p�rmitiu. essas infringen- I coberto ouro perto de 'São A' 111CA

r

"ser� 'hà�:VOà� dhe êJq:Jre�sivrs,e. . e ri"., IS- ,0,, nio !te .Padua PereUi1r.a, aos, ,p�s) l�.g:AS)�; p' f:t "
,'Paulo;

,

':

'

b �';"".','
\

,�;a'rm os S omenagens, as 6 vereadores Jupy .ISS€a e .0.
-' I a re ei ura perv , - em 1.647, Francisco .

N "". "

,-qtmis' nos associamos, cor- Osn i Mello, por motivo de 'l1ltlU, a venfIa �e lotes
.

e Barreto de Menezes foi apri- c:! � Jo��. FraID�r .

,dialménte.· Registe-se, hoje, neste haverem, dias antes, feste- autOrIZOU a transferencia sionado pelo Almirante Ban-! ,;"mtoma auspICIOSO par� o

Sra. Alfred?'D.'d�f�ilva, cantinho. a carência de �s- [ado seu 'aniversario natali- dos mesmos para ter?eiros: ! ckert em um combate naval ?on� nome �a náciollalidad.C!o
Ocorre hoje '0 amversa- sunto, nesta terra .em que, "1'0 ' ' ' bem -mo concedeu Iicencà 't d h' lt

-

'd P 'e essa reacao um tanto tar-, , -,
• . , " '.' ' �

__
•

'

v' .' -- - ,'" rava·o as a uras a a-'I
- ,

'Tio natal.icio da
,

exma. sr.a. I mUl�o lia pará �omentar... Falaram, associando-se nara �onstrução ,no chamado, raíba;
,

dia mas sempre opor�una, de
-do Francisca CoeIho 'da SII-I Ficamos, porem, ape�as ao 'requerido, os vereadores "Jardim Atlanhco";,' 'I .,..... ,--1777 Vil N _

alguns, colegas de rmpren-
, T' 'd . 'com a VONTADE de dizer 7' Q' I

,em., ,:m I a
.

o
'R" tva, digna esposa o nosso,

_ �,prcino Silva, em nome da ) - zuais os oteamen- I va (Santa Catarma) haviam sa, no 10, con ra o exces-
r---

'prezado colega-de-Imprensa , muito, para �1Íe nao ,,:�nft�· UDN� e Vitorio Cecheto, em ,tos aprovados pela Prefei-I desembarcado os' hespa- sivo "amor" do nosso povo
..dr. Alfredo' Damasceno da, �os a .sacrifIcar a pacrencia

. nome PTB.
'

'

tura, até a presente data,' a I nhóis que foram completa- pelo futebol. .,
""I ,Idosleltores' '

G
_

,.

d 1\" 1 'f'!
'

Como jnuit b�til_va.
't "h" " 'd

'

CESÃIÍ'AUGUSTO Posteriormente, o sr. er- Pdart�r. c.fúaIo LO,�:nfo m-imente destroçadosem uma
't

omo mu�o __ el�t'o acen-

. As �U'l as . omeI�agens,e, "ina Silva requereu lhe fos- o, e ?l!alS os ?ue ja oram, emboscada que lhes prepa- uaram os jorna IS as que,
:�ue �erã alvo, as de O ES- sem prestadas informações r:cebldos. ofi��alm:nt:, in: ! rou o Capitão Cipriano Car- escreveram sobre o .assun�
s-ADO.

.

\ sobre o 'recolhimento das dicando os respectivos atos! doso de Barros Leme' , to, o futebol. consegUIu por-
Sr. Eurico �oste�no O TE.M.PO importahci'as devidas ao s,r. e despachos a eles referen- � ,- em 1.792� ao ch�gar a'l se na va:n.gl,l.a�da dos p,roble-,

. :'- dat_a .de hOJe .a�8111ala o verel'ldor Osmar Cunha e teso I Estrasburgo a noticia de mas br�stlelros merecedores

�ll,:erSarIo natalIclo do sr.
,

. �
, .

_,
não recebidas., S.' S., em 23 de abril �e I que Luiz XVI, forçado p€la do çarmho da�; massas" __

e

j<Junco H;osterno, alto ,e de" PreVlsao do tempo até·as Na ordem do dia, foi a- 19,.52. Assembléia, Nacional decla- de tal forma preocupa seus

,dicado fu�donário do I�sti- 14 horas do dia 25�
. pr.ed_ado o Tl�recer da Co-

' J<'lávio Fer,rari ' I rára guerra à Pru-ssi�; o. en_I
fans i�conta:v�is, que ao

"tato BraSIl-Estados UnIdos Tempo - Bom. NevoeIro. ! mlssao de Fmanças sobre
, ,tusÍílsmo, inflamou os cora-

bom eXlto de 22 pernas em

"fi ("_.arretor �a Bolsa Oficial �em�emtura -j Manter-I 'lS r contas de' fev�reiro de Regulamentação dos' lotes.,:! ções� ,Na m'esma noite os malab�r�smos atraz �.�. uma
de,Valores d?ste Estado.

i se-�
baIxa. ' 11901. Ess.e par�cer,. do rela-

'.
mentos

., c •. I convidados do alcaide,' Fre- b91a levlam.en,te caprIchosa.

,

!'-os_eumP:lmentos que,r� I Ventos - Do q�adrallte I tor �1�viO Ferrari, aque� N� ordem do: dl.a' fOI .a- i derié . pieti-ich insistiram ch:�ou a lrgar ?S proprios·
�e!>era" pOI certo,?o seu

I sul!
frescos.

.

Comlssao' esclarece que nao prec:ado em. I?rlmelra .dls.,! junto ao Capitão de Enge-l' de:.-;tmos da PatrID;' ,

'vasto <:lreulo de amIzades, Temperaturas -. Extre- pode {hegar a'um ju]gamen- eussao, o. pro:1et� ?� leI do j nheiros Claude Ronget de ... Forn:ou-se, assI.m\ uma

:013 d�O E�TADO. ,!m�s.de ontem: MáXIma 20,1. to tot�l das C?r:tas, se:n an- s�' PrefeIto MUlll?Ipal, que i Lisle, jovem poeta e -músi_lmentahdade pehohstlca'for-
l\.femno .Joao �braham Net.o

. MmlmQ 13,6. tes serem solICItadas mfor- Vlsa a sustar a lIcença de: co" para que compuzes&e um, �er�ente acentu�d�, com to-
.

Fe_st.eJa; hOJ.e,. o seu a.Ill: I rr;ações aG Chefe. do �xecu- n,?vos loteamen�os �nqua?to l hino qestinado ao Batalhão :nalIdades ,.de
..
r,IllstIca -

,�
�'V?:sar�o _natahclO, o me��n_o ,

bvo sobre, a aphcaçao do n�o. for con�lUldo ° Phmo! de Voluntá,rios chamados que, c?nstI�u!, :entr�ve. p�r)... .

,J{�ã6'

Abta.
ham Neto, fllhl-

N
'

..
-

depusi.to
de Cr$

40.00.0,00. DIre.tor da. clda,d.
e. '

.

. ..
'

I "enfanto de.
Ia Patril�". Foi gOB.Is

..
slmo a formaçao s.oc�al- .

'�h() do sr. U}:>al.do Abraham,

a Pol'lc'-'8 Que ha com o "Jardim Esse; proJet? fOl:a lllqUlpa- I então que surgiu a -celebre polItIca da gente brasIleIra ......

, ..to alto eomerClO local. '.
'

,'.-
Atlantico?". : .. ' ,do de InconstItucIOnal pela. "Màrselhesa.'" Que se g,Qste do, ,espqrte

.

'.Coo�,:moran�o tã.o grata i -.

,_
Na sessão de qJB:�ta fei- Coníi�são de In,du,stria e Co- L � ein 1.8Í9, (> território bretão; mes.mo sob sua. f�r�

�rem�I'Hle, o' mtelIgente a- ,SUB-DETJEGADO ' ra, o vereador FlavIO Fer� mercIO, sob o fundamento _

brasileiro foi pela sea- d
ma comerCIal do profIsslO-

. .

f 'I' 'I
. . ,

d' '." óun a
l' d

. ,

l.

:.:�nvers�rlante. o erecera aU-1 "VALIENTE". . .

'

,

rari, d.epois de acentuar a ': e que ylrIa preJl: :car, OS!
vez, invadido por tropas do na. lsm� t,n0 erno, que "e

'\,a, mesa de fmos, doces e; Severiano Souza, branco, necessi.dade.de defcnderrrt,qs mteresses comerCIaIS dos Coro'nél Andrés Artiga
'CrIem Idolos, que se orga-

, ..,. . .' I t d V lt d
'

C
. ,s que. d' t

..

_ spapml}-s )los ,8!:_ltS,,'�!l��g�I-,..��9m�5�',�nQ� __�e,)d�ee, nat�� ,os _�nte��s,2es ,d� ,prog-:e,s,�Q o; e� �l�es.: _' ,0_. an o a o:" I atrayessava o UrugilaÍ; �lzem �sPu.as naclO�a�8 e

_
.nho;:;.., '. �. IraI deste Estaao, cas3:do, �e- '!om -õnlttereS'ses�d'a-s-flllMl".J :,!,1s*'!;t-f'{le _ J'U,Sti?3, e,.,.ta, ,em I ',.....;.""ern.�l:822�.',-de volta à-e !!Ã!ey'l1J.:cJ.���ls, =,. t1��0 _�"�-
FAZEM ANOS, H.OJE: ,sidente em Santo . AntônJo, .:;as municipais, disse que os no".o exame, aceItou o ponto i .' M' 'G . ,�eliavel e explicaver� O que,

,

•
• I"'. d'

.

'

ç'. -
. ,sua VIagem a, mas eraIS, _."

- Sra. Ana RIta Macha-' esteve n'a D. R., queixando- proprietarios dos loteamen- . e VIsta da omJs::;ao de CO-' I
.

R'· d J
.'

. entretanto" nao pode mere·-
, L' h d'" , " . ,.

dI'
c legou ao .10 e aneIrO o I

- \

t 'd<lO III ares, 19na esposa se de qué o 'sub-delegado de tos devem entreg<tr ao Mu- mercIO, opman o_ pe a lD- "I' I:> .',
. : (J" t D p' d . ce:r ap ausos saO,al:? orCI as

d d L L
.

L'I' n
.

ra d
.

d
' ,. l1I1Clpe-reóen e . e ro, d ....

".'
(j r. auro UlZ 111 lares, 'policia daquele

..
distrIto está "'.icipio não apenas rl!as '�ons 1 'uclOna 1 a e

.

a

.

ml- I

em. 1 836.
.

p. ..

I
'1,1'l .Ii espOI

dva.
s que carac-

'p d 'F' I d T' , "r . I •

-

., o rImeIro
t

.

't
'

, :rocura or Isca o esou-, lhe ameaçando de espaneI'.;. traç,adas e mal concluidas. cIa.lva.,
'

'T' t '-' b' Cd"
,enzam os €ncon ros, 'as,

"T' 1
.

t' E t d I S· h �, ,

t fI'
enen e ",a mo, oman an-

h t'l'd d
'

1'0 l',aCIOna, nes e s a,o. imento. mas ruas d�vidj]mente cal- - O._,le o assun o a ou o
t d C h

'

"D F
os 1 I a es, que surgem e

, 1IK •.

'EI" f'lh' I
.

d V't F
"e a an onelra . ran- ,

'

d'
'

I '_-dlhenmaW I lane;,· '.11: 1-
I
AGREDIDO UM çádas e iluminadas, po,s e- verea °l;'d" °dr

•

ontesh· CI.ue, I ciscá" tomou 'Viseu, no' Es_1 ()l.u� as

f' :,:zes c
egeneram ;m

Jl.H:l o sr.
.

a ter :31"( oso, I ANCIÃO las, que co.':!seguem em ge- na qua leia e e en.f!CJ1, eIro, '.t .d' d P "..
'

' nt"l� lSIcas, em agressoes,
f

- ,.

'bl' ',' 1" '. � d
. L 'd

I a o o ara, f' t' d,unclOnano pu ICO fe'ierv. ... jl À D. R. FranCISCO .José i·aI. ll1c'ros fqbulosos, são os :�xpen eu Juscas, conSI era- I
_ ISr.:?" R' d J

'" eruren ,m,: e o, estu ()
'.,- �r. R.aulino Hórn, Fel"_- ,'Borgas cabo d'o' 1'40 B. C'., ,.. � t' d

.

�ões, sali.e.'1Ümdo flClP o h.', '. em

f l'
D�

..
, no IOt" eMa- "bio-boH,�n�ficQ". dos l'oga�.... , nrmClpalS' ; n eressa os no ,

" -

neIro
�,

.. f �

t' '!..
.

. ,teresse cofetivo (lleve ti \' ,a eceu o' poe a a-. rl,
,

.; ,.ro, ar .aceu ICO. ,queIxou-se de que Amaro de desen"olvimento 'do 'local. cs ar 'nu'el A'nt 'AI d A
"Ol�S em pr'C.l1l.Z0 QUaS1Com

'� P '1 "'1 t..'f"
"

. • , '.
•

t
,'. I.� OUIO •• vares ,e -

1 t d' t·... d'" .

-- o"r. tllLO.,1 va, (�liC.e tal e sua amazia, Quando ,:Por fim, leu e encaminhou aCIma, <1OS ln eress'es
r
mo- ;'ZC"C 1 'd' S- h T) e ,o o es ·Uu\) as crenClas

. ..li _". A'

l' I' "
.,

t d'" 1
" (,0, naSCI o em ao rau-, , .

'Voa OLlcma mecamca oa m- embriagados, tentaram agre- á Mesa o seguínte requeri- me:!l, aneos'·. e partJcu ares. i I !
12 d t b d

e das artps, e, o que e pelor,
Of'

. 1 T
. ..

.

, o em e se em 1'0 e '

p:renE.a J. leIa,. do Est�do, 'dir seu avô, com 72 anos de n:iento:
'

ra�'1va-se, no caso, de um" ! 1831' ,
em -prejuízo da nropria �()n-

"F' "�'\�r. Esteltta Neves, t�- idade.. ).' "REQUEIRO a V. 'Exa., medIda (],ue. é. reclamad::t 1)1')- t
' _'em' 1.89�, na Fórtaleza

blde e necessidade de tra�
:ieg,raflsta. ! Provldencul-ndo, o dr. de- Senhor Presidente, ouvido o lo desenvolvImento da ca-! d "I' t .... b' balhar" poiS ha quem fuja

"" T • .•.• •. e ... 11 la omUlm, na arra
' '.-

.,- �r, Nabuco Duarte SI1- 'legado regIOnal determmoq plenário, se digne de oficiar pltal, ora em sua fase de N t d P t d 1<'1.
•. .. aos deverês do emprego 'Só

�ll, representante. comercial. \ao sub-delega.do do Estreito ao Exrno. Sr. Prefeito Mu� tra!l'sformll-çií:o. ,Alem msso, !'p °l��e fO. for, ?l' "de _._ _o��ano- para satisfázer 'sua paixão
'g' A t'" K

.. ..' -

.

C h" '1'
o I", 01 UZI a o ,o lUare- \ ,

, - r.' nas aClo, atlclpg, ':'tomass€ em consIderacao a niciPal soliCita.n'do o se� a 'asa aVH\ 'aprovac o a I pelos gramados.
� ÜÓ cóméàdo local. ,! qúeixa, para que foss�m a- guinte: organização do Plano Urba-

.

. Mais do Que, jm�tifictlda,
. :- Sr. Herminio dos An-l puradas as responsabili�a- 1) - Si foiaprovado pe- :1istico e cahia-Ihe, �SSi�\rp�·r.l-ci p!:t..,6'"a-O pois,_ a r.eaç,ão_ da impre�sa.
"'o!;. 'des. la Prefeitura o loteamento defender essa orgamzaçao I "�I," Ui,\, ,reaçao .qu.e ,nao deve flca�

,

- Sr, Edgar Carneiro 80- HISTORIA MAL' anunciadó sob a denomina-, de qualquer mal}eira., ' João Américo Cardoso !ínenas nas colunas dos co-

bri1l.ho, comerciante. CONTADA. . . ção de "Jardim A'tlantico";' Indo á tribuna, o verea- e ment9.rjos, mns '!estender-se
- Sra. Walkyria Ramos I, Compare'ceu, ante-ontem, 2) -:- Em caso afirmativo, dor Flávio. Ferrari _ disse Senhora !í". nli<tin.n" esnortivas,' nl>

Moura, esposa do sr. Manoel' à D. R., o guarda sanitário a data dó respectivp despa- que no caso; não se trata de partíc'ipam aos seus pa-' sentido, de maior RObrieda-
,Moura. '

.'

. I Aceli�o 'Cândi<lo Godinho, e,ho e os: termos do alvará

I
p�oibir os loteamentos! mas, rentes e amigos o ''u'as- de nag cronicas e menos ca-

-- Sra. Ester Sales da 8il- : residente à Av.enida Herci- expedido.; - ,sim de retardar a execução cimento, a 21 do. corren- 10r' no eltdeusamento dos

J
va Vieira. ". -IUo Luz, 168, fundos, quei- 3) - Quais as informa- de-novos, e ,isto e'tn b�D�fi- te, na Maternidade "Dr. p�s; ..

'

,
.

- Sta. Walda Maria Ber-I xando ..se de que fora rouba� ções prestadq,s no citado cio da modernização. da ci- Carlos Correa", de seu ,Um pouco menos de fute-
llardes. .

'

i do, momentos antes, '110 Ca- pl"ocess() pelos diferentes dade. Não havia, portanto, filho

IbOl
dará RO Brasil, um PO!l,�

,

- Sta. Herminia Paéheco.
I
fé Bom Dia, na importância órillos municipais; nada de inconstitucional no Paulo-Roberto co. mais· de juizo. E já n�o

.

,

__: Menino .Toão. Carlos,; de 1.800 cruzeiro!? e em do- 4) - Si existe lei munici- projeto. Mas para qtl� não' Fpolis;, 24-4-52.
.

é gem tempo i '

-:f:í1bo do sr. José Freitas. : cumentos.'
.

paI que reguia loteamento pairam duvidas, apresentou _ __' '_�-.-__ , .

.

- Menino Hamilton, fi- i - Quando o queixoso apre-Ide terrenos e aberturas de luas' emendas, no sentido dezembro proximo, prázo,' Essas emendas são. apro
,t�o �o sr. Antônio João dá 'sentava o seu caso aó Comia.:' ,ruas, �m caso afirmativo, a de que a nâo concessão de mais dó que suficiente e pa- vadas e· êm seguida, em

SI!veIra, comerciante. i sário, os documentos eram remessa de cópia ou cópias alvarás' para o referie;) fim, ra ficar ,eoncluido ':- Plano primeirâ votação,,' aprova-
.

NASCIMENTO:
-

I 'por ele exIbidos... das mesmas; seja limitada até 9 mes.de Diretol:.·
.

do o proJeto.· .

'

;.// Com o nascimento de ro-
'.

� ' ... ,.'''' -.c_o

'1m�to garoto. que recebeu: °

I A","'V''.E�".'N:,;'··T::�
.

·u'-::,':R';'"'A",·So
..

,

r,,--,� r'" Dj]lJl0 Roberto"
'n�"s{:,;.rt() f1

21. do. corrente na
.

"" I 'I' "'�". '.'J",a1:0r',;dade "Dr. Carlos 1 ;".....
"

'I'

"'!'C;J1"1'.o,--"_",,.('stá de parab�ns o I ' .
.

h-r <,:" sr. ,Toão Americo Car-

"

,. ,

DO
. '

,I

{k'�n p .1-" ''''ln, f\xma. esposa.
FALECINl'ENTO

S'!", João Barbato i
, Em sua re;:;ide:ncia,· no I'Campo do Mane,io,. f�leceu;
na mactrugadn de ontem, ,o
-sr; ;roão Barbato, pessoa
._�)�.1�·U.��lrro rel:""\r-io:;�d"l. e eq-'
"!i111�:-{·l.<"\_ f'-:trr� }l',,�i< ;:-,(:10 seu II
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Flori;1nópoU". sexta-feirâ, 25 de Abril de. 1952 5

'�f&rência lá natural'
,

, "'. lÓgico poro mllho,�
..oe pe;soas." Porque
!\Elmo é realmente um

.�lgarto de aro",O,
!.pureza· e" gôsto
'i.lnc:onEundívels I �,

, ,

ELMO
, f.;

UM noOUTO SOUZA CRUZ

,AutoriJadel plra O �Clm'peO. "(0(8lra 'dos Pés
"

nato Estadual de Attet:i�mo' �!��Ii��!�: !�!,
.

-.., "�·e�"'-!I:'I=-fl'" �:'t��e���ru::'!,�Promovido pela Federação I Rubena Lange e Lãilro Son- sangra? A verdadeira causa destas
. a.tecçóelS cutâneas é um germe que

../At1étiea Catarinense, 'aerá ciní. se esgalhou no mundo intetro e é
,

C'
. , Coriheeklo sob diversas denonUna-:imiciado � amanhã, Pl'Osse.' Diretor de. ronometrís- .ç6es, tais como Pfl ,de Atleta. co-

domí rta 'T M tta' cetra de SIngapUra. "Dhoby" co-
. ::/ltUbdo' ommgo, o. Ce me as -- en.

.

o' "

"ceira, V. nAo pode livrar-se destes""<2stadual de atletismo,' ao
. Cronometrfstas - Zenon ,SOfrImentoS, senão depoIS de eI1mi-'

.

T T 'lLr 'n.ar o germe causador, Uma nova'''''-lual concorrerão diversas a. Bonnasaís, en. eaeu J.uU- descoberta, "chamada NI.ocferm.
.'. �remiações, do Es�do, pro., liz é Rubens Vitor da SU..; ���;: g=��12���é
"."I.'llet�do um desenrolar doa v·a. torna a pele JJsa, macia e limpa

,

J em 3 dias. Mlxocferm <lá. tão 'bons·.�;·mai.3 interessantes e senlia- Juizes· de Saltos;._ aio rewltados que oferece a garantia
" •.,.'�i- ;", faz�ndo-- com que. Francisc.o da. Rosa' e' Osni de ellmlJiar a coceira, � limpar a,�--' "

,'.', pele não só dos pés, como na""i!<Iha grande &8sistenclá' 4- Barbato com o apontador ·,malort..a dos' CIlSÓII de_a!"cçôes cutã-
"";,::orra ao Estádio "CeL NUo en. Peret (1& turma) e Ed- ���:s,ros'kcn:e�:,��,
""lo, .. d 140 B C ward Bom' d'a ,8P"a e.'Os-' ,PeÇa 'NI.od8"", ao :lel1' tannacéu-;:fv�;:;= � :ontrole' d�s, pro- 'T3ld� Meira, ,��ni"� aponta:.. :::.:a;
-""as a Federação Atl�� lor' ten. ;Carque;a (2a. tur- '

__ CIIIIIU�
"{'0atarinense designou as se- ma)..' �, <� ,

��suin�8 autoridades:,' 'aizes de Arremessos -

I
-

di' IA'Aldo João Nunes; 'otflio AI- ,'\ D. as .
., . DO tiS,

.

:es, com o apontador Gus:.. :' PRATICO E TEOlfloo
'avo' Zimmer (la turma) é' Profes�r .Bon8OlJ: ,

�ugenio 'Müller; Wasníng- Av. Hercilio Luz; 66.
ton Luiz do Vale Pereira e Diariamente., '

Hiran Livramento, com o Dás 8 às 12 e das 1.1& :19,
apontadór Ermi Fais, (2a _-....--------

turma). ' . f,aqucx,t 'em le,."
Nf�f:tll��a� .pontos ,-I::Vlnbo Oreosotadti

.dh8u�en.. Anotador - MIlton Lehm� '.
(Silveira)-

,

J\l1Z de partida - T�n. ; khul.
,

IAr! Canguçú de Mesquita. Comissário - Ten. Ari
Anun'ciadoT - Nildo SelL Oliveira.

,

'

Jnizes' de Chegada - bspetores - Cap. ,Paulo
.Tofi" Pedro Nunes, Ciro Me:ndonça, Cap. 'Benhour,
l\I,'i;"qu�5 :runes, Pedro P�u-l

.

;n,al'Í,:' R�b�ris, Lange' e1. '_ ..

";,:11"', I")'lw,qldo MeIra,' :q,"n 'tjl"' �'(;l;p"ir, \ e.:

Diretor 'Geral..,... Major
'1'Dómingos da Costa LiDO.,

Arbitro Geral - Jo.malis
';,>ta Waldir Grisard;

. Diretor de Chegada - 06-
-'(�MI) Meira. ,

Diretor "de ' Provas ,·,l!e
'lfCamno.- Osni Barbs-.o.

Mf'.U�o - Dr. ManoWen.,.

•

,

,.

•

�: b;�:;ot :i:,rlim rrcJfMPor AI Neto. suas forças nacionais de

[!J .,:,' ,•., I �'. Pela terceira vez nos ul- terra, mar e ar.
.

, \ Ih t I
tímos' '80 anos, o Kremlin Outra clausula igualmen- pld --

está tentando namorar a A- te ,�ignificativà é a �u� au- T O 'H I C A ' A P E R I T I V. '

lemanha. tÓ,
'

toríza a todos os antigos na.,. .' . ,

I'
Fazem 30 anos, em R� zlstas - exceto @s' que fo-

1allo, e depois' de- uma sé- ram condenados, 'por crfmes
ríe. de entendimentos, clàn" _, o regresso á vida publí-
destinos, 'os soviéticos ,con-, ca. '. .

.

seguiram firmar um tratado Os aliados estão.díspostca ponde-la, indicaM que nio

I com a 'i'epublica alemã., ao considerar seriamente a aceitam como permanente,

Nesse tratado, a União, proposta soviética.
.

essa fronteira. I

Soviética renunciava ás re-: Entretanto, na resposta ,O segundo pontó bâsi�o'
parações que tinhá. direito que dera ma Moscou, as de- da resposta aliada refere-Se
e uma .especie de aliança e-, mocracias- deixam bem cla-. á, fó,rma em que: �ria eJei
conomica ficava estabelecí-' l-OS dois pontos básicos;' � to o governo para a' nova
da entre as duas ,nàções. O prhneíro se refere á Alemanha unificada.

.

No mesmo acordo havia al fronteira entre a Alemanha As democracias deixam\
'. .

gumas clausulas secretas; e a Polonía,
" claro que é necessario que

de caráter militar que for- Pela Declaração de Pots- se crie 'um elíma de eon
maram a -base da reconstru- dam, em' 1945,' foi estabele- fiança e liberdade em todo.
cão do exe�-cito alemã. cida em caráter temporário o, pais, para' que possam,

Quando Hitler tomou con- 'l. linha Oder-Meisse, qiie I realíear-ee eleições bf>'De8-
ta' do poder, onze anos mais ieixa para. os poloneses i tas.
tarde, as clausulas do. tra- zrandes porções de terríto-t . Portanto, o primeiro pU
tado de Rapallo começaram rio alemão como compensa-] so é nomear uma comlssã.
fl assustar a Russia. -ão pelos territodos polone- internacional que investi-.
Porísso o Kremlin tratou ses que a Russla ocupou. gúe a situ�ção em toda a

de garantir-se mediante um A proposta russa dá.

a,
Alemanha, e prcmova o am

novo acordo, e em 1939 co- linha Oder-Netssecomo per- biente de liberdade neeea
munístas e nazistas -assina- ""<I,ne�te. Os aliados, ao res- ,sá.'rfo As eleições.
va ma f;-,mosa aliança que te6.I)C9 ..,..�C,.�.'fIl..�._flUI!!l ..
permitiu a Hitler começar
a segunda guerra mundial.
Quando o imperio nazista

ruiu, a União 'Sovíetica pa
receu' contente em ver a A
lemanha dividida em duas
por. um período indefinido,
Com a Alemanha dividi

da, (, Kremlin procurou co

munízar e logo ramilítartzar
'3 parte oriental, âo mesmo
tempo que tentava impedir
'I recuneração da Alemanha
Ocídental:
,

Os planos russos, porém.
não deram certo.

I

",'Ait""PotenCíia'S '!"�dentaiíl
logo compreenderam que a

Alemanha era essencial pa
ra o equilfbrlo europeu, e

ajudaram .os alemães a er

guer a Republlca 'Federal
de Bonn.
Dentro de mais J'I.fl'ullR'

meses, esta" Republica Fe
deràl estará completamen
te integrada na comunidade,d'e nações livres da Europa. ,
• E 08 aliadQs terão uma

sólida I f1.ente estrategica

.J\ lIlu!Jler.ni�r' d.....
\j,iVI.� xs 'c(IUC/\S l,;nm'N:\S

,El11pr('qa-se com vantagem' para
combater, as. Flores Branca,,- Cóu,..
',':811 Utertnas, '1'!fenstruaes' e. , �'P�• .,

parto. e nâres ';05 o�árió",
r

It podet'oso ealmaute ti Re�""
.

dor por excelêncla,
t:LlJXO SEDAflNA, pela ,,,'" WIUo

;)I'O'Udll eficácia é' receitada PQI
, =, médícos n\istres.-
'FLtÇXO'"SERo\q'INA' eneoatra..... ela,,

tod. parte.

Agrad cimento
com que opor-se-ão expasio- Marina Peixoto Pedreira; Hildegard Pedreil'a'; Othon
nismo soviétiCo. d'Eça, s�nhora, filhos, genrQs � ,n6ra; Oswaldo Horn e se-
Em vista disso, o' !<:t:em- nhora; Almiro Pedrei,ra, senhora e filha; Mário 'Noeetti,

}in está· novamen'te empoe- sénhora, filha e genro; Ca,dota Peixoto; Ar'mando Fer
nuhado em apossar-se do reira Lima e família; João. David Ferreira Lima e faml
coração da Alemanha: lia e demaia membros das familias ,Pedreira, Santos 8-

A· nova proposta sovieti- Peixoto, vêm- agradecer a todos quantos' os confortaram
'ca para a unificação da Ale- por ocasião dQ fal,ecimento do' seu sempre lembrado m� ,

manha é uma tentativa au- rido; filho, irmão, cunhadl), tio e primo, quer pessoalmen
daciosa e mque . os russos t�, quer por meio de telegramas, cartas, cartÕ(!s e col'ÔU
sugerem 'I:!- reconstr�ção ·'do funebres�. ..'
Reich em forma, :dinamica;.. ,Expressam amd� o seu ag:adeclmento � eXll16. sr,

sem sistemas de segurançaJGovernador do Estado; aos PreSIdentes � demaIS me�br08
pàra 8S outraiFnsçées, com dos Egrégi�s: ,Trib.unai� d� Justiça. e,'Reglonsl Eleltó�l;a esperança de" que, a nova à. Assembleia :L�glslatlva,;, �rs. &ec.retários d� 'Esta4�, à
e poderosa AI�manna unifi- Câmara Municipal de Floru�,nópohs;" aos' srs. J�lze8 de
éada .será uma aliada 'de Direitos das Varas e das comarcas do E�tado; ao sr. C0-
M

'. .

mandante' e Oficiais do. }40 B. C.; aos srs. S�tlador Ivo de:. oscoU.·
,,' .

V d' G' .

Na proposta soviética hi Aquino, deputado Agripa Fana e eres or· erclDo SiJ-
uma clausula que permitiria 'la - pelas homenagens especiais tributadas 'a�,:,qu�.rldo
aos alemães,. reconstruirem :morto.

:"

�----��----------�--------------------�------------�------------------
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CeDlr. ,.e Expaosão Cu1taral Cine-Diarig
Ã.s 5 e 8 horas

Um filme repleto de -lan ..

Re�1izou-se, no dia 18 de

,
incumbencias definidas e ces emocionantes,

abril próximo passado, no constan,tes de unu; J regula- Howart DUFT �,Marlq

salão do Instituto de EdUCa-j' mentaçao qu� sera oportu- TOREN

ção Dias Velho, gentilmente namente publicada, " em:

cedido pejo sen Diretor, dr. Os componentes das Co- O C0IJAR DA PANTERA

Milton Eduardo Sullivan, missões serão eseolhídos 10- No programa:

uma reumao preparatória go depois de encerradas as O Esporte na Téla. Nae,

dos inscritos no Curso, ten-: inscrições e terão conheci- Preços:
do comparecido elevado nú- mento de suas desígnações Cr$ 5,00 e 3,20

mero ao convite anterior- pela imprensa, bem J�ól'ÍíQ,:d.�, IMPERIAL Imente �ormulado. .data e do \Çlcal 4:�(.sua ,pri:: Ás 5 le 8 li�ras
Foi a oportunidade para meira reunião. ilc<f' Mais um grande lança-'

ser exposta pela direção 'do Até uma se��a?depois de mento. '

Curso a resenha dos traba- cada conferencia, '.os inseri- velvn KEy\, e Van HE-

lhos em andamento, com re- tos e sõmegte eles, poderão FLYN

ferencia aos conferencistas: formular" por -e,scrito, per- em:
,

iá decididos, os temas que guntas e indagações ares- CUMPLICE DAS SOMBRAS'
.

�lersarão e a época provável peito do tema versado pelo No programa:

do início das ativid�des, conferencista, ou aprecia- Noticias .de 'Semana. Nac.

constantes -da s.essão de' a� ções sôbre o .mesmo. A Co- Galmon Briths. Jornal,
bertura e das 12 conf'eren- missão Organizadora fará Precos :

«ías posteriores. chegar às mãos do come- Ç,r$ 6,20 e 3,20
Era de�ejo também dos rencísta essas questões' e' Imp. até 18 anos,

organizadores que, nessare- posteriormente, em reuniões . ROXY

união, os inscritos debates programadas, serão debati- Ã.s 8 horas
sem algumas idéias, forrou- das as respostas e tude Lanrv PARKS e Barbara

lassem sugestões e abordas- quanto for 11tH passará a BATES
.

sem os assuntos principais, pertencer à conferencia co- ern :

de formá a cooperarem pàra mo subsidio, pará fazer par- ,O TROV;\po'Q, INOLVI-
.1 maior brilhantismo de um te do livro que será publi- DAVEL

cado. ' 'I'echn icolor
As sessões serão públlcas, No programa:'

respeitados 'apenas os luga- O F,i"porle na Tela. Nae.
res destinados aos inscritos, Precos :

Nunca será exigido traje f:r$ 5.00 e �20
de rigor; apenas nas sessões Imp .. até J4 'anos.

inaugural e.de encerramento
.

TM,PERIO
solicitar-se-á traje adequado Ás 8 horas
às cerímonias, mas de pas- 1Q
seio,' IMPERIO DO ,TERROR
Pode dar-se o caso de <itie, 20

haja facultado o conferen- Cont+nuar-ão oe) serütrlo
cista perguntas apôs a con- A TRTBU PERDIDA

A'
.• � ferencia, Nessa nipÓtese .

No programa: .

, . s mac-icoes seruo encer-
deixa de ser obrígatéria, e C' I di T 1 N

,.

RIO '"
)'jHlas no dia,30 de abril pró- ,

me an la . orna. ac.

I
_

' 24 (,[,A.) - ()�tem informação telefonica, I ram acalmados - e veio, eu-
;,c;""'o futuro. portanto não será fiscaliza- Cr� 5,00 f' �.20 pela manhã o investigador. Cerca de 30 pessoas pro-, tão, a explicacãi) do fato,

,Ail ses"õpi'J :l1o)'n1!11métn da, a permanencía dos ins-, _J�_T)......�a_t�_l.!_�:��__

'

.�__•

Braga, lotado na' secçã.o de .testavapl energicamente e' As pessoa,s "que lá,) se-
1.

. crítost A Direção {h Curso: r ,-�- � - _. �--�- _=c-'
-

--;� R 1... F t d O t t .._
c'<'meç·arã"õ �.s- 20 1,(WÍl<;,-F:pT-

�em aI preocupação de não V d
ouoos e ur os a. lava! entavam invadir os escrrto- encontravam eram c1iéntes'

Vf\, necesaidade d- faze-lo en e-se Delegacia,' recebeu um tele- ,rios-comer,'ciais das <i�"mpre_1 das fi�mas,. os quais, depoisnrender os ínscrito.r além de f f dR'
r

""";::1, hora T"'I\;:=; cedo, nuan-
'n,30 pois compreende a di-

" on�ma I� orman o que n� s,as eun:das Bad.aro e da
I de empregarem suas ultimas

do houve- debate depois da -Por Cr$ 45.000,00, 1 ter- decimo quarto andar do edi- Companhia Organizadora de i economias na compra de ter--
(:C'"feJ'pp"il'l. f iculdade de conduções após reno medindo 35 metros de ficio nO 529 da Avenida Vendas Sociedade Anonima.' renos e de ca

.'
essa hora e tudo e,l1vidará, frente p'or 25' de fundos, 2 I Presl'dente Va'l'ga's' .

I

b
'

, : sas, VIram-se
Os Iugares dos inscritos ' varIas am a� pert_e?centes _ao en-: lesad.as em gr,ande estilo pe-

.

d rl P?rtan�o, para que. as ses·.1 frentes cf 2 boas casas de pes80as tentavam depredar genhelr Ed B d
-

serao nUP1era os, e ca,,� "um _ _

I -.
(} U a aro e seu,,! 10 demo da companhia imo- ,

deles receberá um cartão de ��es nao. u �rapaf'.!em de ,h�-I �adeira, à nla Tereza Cris� um escritorio de construções fIlho. Com a pres'ElIiC;a do .\' biliaria 'que de�de d'I t,l e mela, desde o seu mi- tl11a, -
.

.

b"·· Cd'
.

d
'.

. , "o la.

inftcriçã,o, contendo nome e
cio..

Imo wárlas. omparecen o mvest!ga 01', os ammos fO-'i cinco do €orrent� en,contra-
lllímero. . Inforínttc;õeR neste jornal. constatou a veracidade da

T' r· ,.., I
se desaparac','do, d·epOl·s daFoi sugerido pela Dire"ão m

'" ""

As reunif'es terão' lugar" e eBr� a . t b 1 d d
'

rto Curso q'ue houvessê, para,
.

U. .
", er em o sa O cerca e no.v.e

no salão principal do Crube ' .

'lh- d . '

a sessão de encerramento,
•

I t
,- mI oes e cruzeIros. -;

12 de Agosto. cedido pela -- 110 eu ,: u

í'lua iluRtre Dil'et6ria, na
'1m orador dos inscritos, o i

,_.

I Não só os clie.ntes coma.

qual será e.scó.lhido pelos I" � ""O nO
' tro João Nev�8 "da !<'ontou- tambem cerca de quatrocen-

PP'SS()$I, do Pre�jdente, o sr. P � """ ri p....� iJ é El' mesmos, depJis' de -encerra- '1
A .�.... r�, Atitudes como a sua de- tos empregados da firma a"':

os laS. �""'" 'Jl.
das as inscrições e a seu in- ' ",�' '·d

'

'4r�
\ nigrem o regime e ofendem"; cham-se prejudicados com

Com o.s inscritos que pos- teiro critér,io quantG à opor- .,..,e. ',e �)' .

, �b () pudor comum, 'Como demo';! cinc.o meses de honorarios

s�rrl. colaborar, serão organi- f.unidade e :f-orma,' �
W'

�::.I craiaS; corrio brasileiros e ii atrasados, A Policia então-

z:idas 4 ,\ Comissões, com o ' �
_

-'. . �... como riograndenses lamen- adotou as primeiras 'provi--
objetivo de cooperar com os Dentre quase uma cente· ;: Santa Catar.lua � tarnos que aCamarà:,do país' denciàs 'fàzendo inicialm�n-
organizadOÍ'es nos trabalhos na de cartas e oficios rece-

.

� , � .�enl;la -sofrido,�ai'Àmtlilhação i te in'terditar os escrit6rios
d::- organizacão do Curso, bidos pela :bireçãodo Curso· �,_"" iJ

. \, ,<

de ôuvir seu discurso".
. .1 das firmas.

As Comi'Ssões serão de saIlentamos a seguinte que, SOCIEDADE COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE tTOA.
.--:,---._,..-..

O rgoanizacão, Recepçãó, Re- com a devida vênia, trans
d.ação e Propaganda, eUm: c-revemf)!t C

o GOVER�ADOR LUCAS GARCEZ AQUI ESTARA NA
SEGUNDA QUINZENA DE MAIO PRóXIMO

«mnreendimento que rever

terá exclusivamente para o
. novo catar inense.

,

Assim foi feito e em am
bíente de proveitoso inter�s
se e distinta -cordia.lídade
muitos ,p0!l1.os ficaram, as
sentados sem. qualquer dís-

n' . ...
eor .. anCla.

Entre as cOTl1unkaçõ-e>:,rtp
maior onortun idade, podem
�p.r mencionadas as seguiu-

,O f;STADo

� ,,,���.
� -!.:>...-

, AGENC.IAADMtNISTRAÇAO'

,

J

.'

prestamístas

CU",'TI.,4

OLHOS - OUVIDOS - -NARIZ E GARGANTÁ
, ,

DR. GUERREIRO' DA FCNSfCA

RUl. F'ELlPE SCHM'OT, "', ,,�
I'ON€ ,,,I}

RITZ,

Duas 'ccémpresas iinobiliaria�)" pertencentes
a, pa-i. e �iílho;> lesaram 9- milhões

a

Especialista do Hospital
Receita de Oculos - Exame de Fu'ndo !ie Olho para.

Classificação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelhagem. _

Cortsultório - Visconde de Ouro Preto, 2,

, .

"""""_Y�."""","..'���.� ••..,.."."'•....,.. _.__ -.r "."";lIIIA

., '�,�

____., .
", : �Ur. Tolentiou

'lidade, l'ealn:1ente grata e feliz de'-tra:va.r "'cónhe'�imêntÓ. •

,�om os inteleduais eataril1ens�s.

Ag'radecen�o a Vossa Excelencía a honra com que
'''1e distinguiu com ess€ convite e pedindo.a fineza de,me
comunicar, com razoável anteéédencia, a COlnposisã0 de
finitiva' do programa a ser ,eumprido na 'ocasião; snbs"
GTeVo-me �om os protestos de mel! alto apreço e distinta

�onsfdef'ação, ,

(A:>::.) Lucas Nogueira Garcez __ o Governador do Estado"

SEDE: Ruo Trajano n� �6 - EdiHcio Prôprio
. FLORIANOPOLIS '

OE.'PÓS1TCDS 'PO'PULARE.S

QUEM'GUARD�-TEM•••

de CarvalU �
.

:. '

Alegre e Buen08; f
OUV:IDOS -,NARIZ - GARGANTA � J

.

:.
•

,

:.

_ Apedeiçoamento em 'parto
Ayres

Consultório -,- João Pittto.' 18 - l° andar.

Diariamente das 15 às 18 horas

•

•

I

I

'-'.'111
)

,
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F�;H"ia,{ipo1x,;. Se",' a-feira, 25 de .Abr il de 1952 7
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.
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{ ,

COLETORIA ESTADUAL DE FLORIANóPOLIS
Taxa D'Água e Esgoto

De ordem do sr, Coletor aviso aos senhores csntri
buíntes da Taxa d'Agua e Esgoto que está sendo cobrado.
no corrente, mês, as citadas. Taxas referentes ao 1° trí
mestre do corrente ano.

Coletoria Estadual de Florianópolis, 19 de Abril de
1952.'

.

Julio 'Pereira Vieira - Escrivão.

..
t ..m'itl!l't" 1'" .. t"Pi

'" Compre pelo me- .,'--....,..---.------�---�--
� �"-·"-"-�n�n'.,.J..prjaço�da âd,a�-"·'·'N--·-"'�'

".

"1'
-,'; '�"., ',. ' ....-.,. "�--<-,.�---��,,�,

, ' "�:roNÕRGt':::
> ao pJn e mais SU� casa

d' 10'1' l'9'5ft
.

, Esta'se usando nas grandes capitais
e o

. ;&, com sa· "O PAPEL DE ,PAREDE" .

rantia real de Para saía de jantar, copa, quarto de crianças, etc. �

5 ,anos Lindas Padronagens, ,

.

.

•
.

, Representante e Distríbujdor neste Estado ;

INANDEL GOPINHO i

,

Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida.

QRrDA8," It;EUK.A"!"llHtl"
• PlACA.! 8IJ'i'i..lYIC.U

HtIH' ,de Nogue]ra
....cUeatat1 .UmAl,.'f. "i". ç

--'---_._---

'''A'
�"'.

"-'-'"""-V'
,,,_

','--';"'1"-;:' S"
"

O..
"

. �.� - - -:'-'"- -'" �'.'.'.-. -�.
.

.

-'"

, '

. .

, .

Sindicato dos Empregados
no Comércio de fpolis

.

ASSEMB!--tl,A GERAL EX-
I

A r,e�nião: será .rel\}iza'daTRAORDlNARIA. " I nos sãlêes' do' Democrata
J (Conv�é'ação)

..

CI�be, gentilmente cedidos
.AUMENTO' DE SALARIOS por 'sua Diretoria, na pró-
Oonvocc os associados xíma segunda-feira,': dia' 29

dêste Sindicato para a reu�' do corrente,' às 20 horas, e

;nião de Assémblêía Ceral uma hora- após, em �egunda
EXtraordinária, que terá por convocação, na hipótese, de
ordem do dia' a apreciação não haver número legal pa-

, >;ji.-da proposta, de aumento .de ra funcionar' à.,hora, capra,. .

salários, apresentada pelos zada.·
'

Bíndlcatos patronais desta
"

Capital.
.

F'Iorlanõpolls, 23 de abril
O -presente convite' é ex- de 1952.

iensiv,o a todos os comer- 'Ivo Gandolfi - Presi-
eíâríos de Florianópolis. dente.

'Caixa postá I, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo.·
'; Coelh� 14 "

': .

r. _,
_- ,

FLORIANOPOllS
---, _ .. _ ._�----------.._,..----

'

---�--,-____,_-..,..-�--_._---------

PROGRAMA PARA o M:F:S DE ABRIL

ouw TODO DIA :"�,t
nos lIAf)�JOS

� Q

,"i ..

'Iube 12' ,de Agqsto
.

DOMINGO-, - Dia 27.. "Soirêe" das 19 às 24 horas.
Tôdas as segundas-feiras, sessões de cinema somen

te para maiores de 14 anos, atendendo à solicitação do
exmo, sr. dr. Juiz de Menores.

.Tôdas as quartas-f'eiras, binco dançante, com lindos
e valiosos prêmios para .as dez partidas. -Iníclo às 2() ho-

-- CURs07aoscõ-
'(AULAS DE T.<\QUIGRAFIA E PORTUGUtS)'
O Curso: Bosco, registrado no Departamento de, Edu..

cação, habilita profissionais em taquigrafh�. A partir do,
dia D de maio serão ministradas aulas de Taquigrafia e

A I· ." ,', 'Português, sob a orientação da Prof'a. Ester lVl:e1o Lentz,

t
. uga-se ", Mat1:ícula até 2 de maio na Livraria Líder (ex-Li-

.

"Aluga-se a casa n. 30, si-� vrar:i�, Eosa) ou .na secretária do Curso (OJüPô Modelo

Ituada
à rua Vida} Ramos; Dias VriHlO, das 19 às 20 horas.)

,

.

Tratar na ,r�à Bulcão Via.-
..

Aos q�H! concluírem o curso de seis meses serãocon-
na n. 87 (antigo Largo 13 feridos diplomas. ,

de Maio). 1
..

.

Osvaldo F. de Melo Filho - Diretor.

,PAR A ',f E R I DA S,
E C Z E M A S,
I,NflAMAÇÚES,
C O C E 1,2 A S.
f R' I, E I R AS.
ESPINHAS, ETC.

."

AaaiDe "'O ESTApo-

NUNCA EXISTIU IGUf:1L
______.- ---�.--'"-.'''�.--��==�,w

, 1�,�,9#·,��--�.-':·
., .. , "�"'4

'

I'. ,ria r�b!'l�Qt. llJ d'!IIt�U:mldo ...9! �tU .fismaaa.:oo.:
11 fec;(5" ·�!STINTA· • 'Rlilt'r�� PJ::I•• J,UII .� IIl!'GIi.#

cI. 1IC.�lrlà��to ,ti. G:n.",milll'o,. 't"otld=.,' " ....1..
. bOZla • b41!'�l\C.; Cll�cd�••• 'lQOiJ,iD. • .,tom.atOl!

�I
.

;,' \

-

.12;'8 fIlIUezhttut' qUI' ,.ó.h. dlt<.tam.llt. du
.,

I ,...l"� d'� t�hJi'ií:H�ilt � C�.nl.· "ã CAi.;.n��:.,· ,.hama � '·se••ule �io. Si\rlil� 00_,_.'I••�.I ti. iÍi:tIi<lll;n@.ao ••nUelo de':ih. fQ.....m�.m.1li
,

�
',.�ilI�Q� �11I�.'f,i' rt", ";.�,!',>,""'.�"':.,, 1U,l,U Obm:llf,jiif :1iurr·iuz �m r�r;u!'\.�êcaQ!�llt:�')f'IttUU'J ilI1["" ;:b�-:;;t.;.;,.,�� <q Lai,�..

• \
�=t'V��:-�"",k��(�'f,t;yl�l.""�"'�·!(�'f:::�\4ri-?�i?6;.;;..a1UO?k..,�..:,..��;. ;.��;;';<;.[:;:"t'�,."'I,9:.��*"";:;���� .f"''e.:;r;:;''iI!'-�.�·�..:..��....�-;��':!����\;2lilAil)�·"$��.· ...���'&������?��:r�;.];.{.J: ).�i'l.��.w.g; ·j<.�."'�'11'ru�.��A'f'",��""'.\; j

/
f
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Mais Oma Tragédia
PEnDENDO O EQUILIBRIO, O INDITOSO ENGENHEIRO CAIU AO RIO. TOlt-,
NANl)O A FLOR DAGUA., APóS 40 MINUTOS - ONTEM MESMO, FOI ,O SEU

CORPO TRANSPORTADO, VIA AÉREA, PARA CURIl'IBA,

,

,

\ CocbiJ,os e

Cochíches•
Notamos ontem, um ar de

abatimento no deputado
Francisco Mascarenhas. Pa

.. ,_.

recia que o representante de

Ftortanépolís, Sexta-feira, 25 de Abril de 1952 São Francisco, estava pen-
sando :

'

- Irineu no' Rio, o Gover-

Declara�õe's de O Ja-,ma r no nas mãos d�s . pessedís- Mais uma dessas tragé-
y ., 'O "

. I
tas: .. e a transferencia do

I' dias,
. que ,consternam a

" dr. Rogerio Zatar pode ficar' .quantos a conhecem atravêz

• .

'I
,.

,

. 'd sem efeito ... Para que fui I da crôrífca policial, foi, an-
«� CriSe, alua e uma, es- eu fazer tantos apêlos "pro te-ontem, teatro 'o rio Ima-

,

\
"

B' -I
harmonia'?" , . . I rúí, no município de Palho-,

graça para o rasl» o deputado Clodoríco Mo- ça, a alguns ,poucos quilo-,
,

reira estava, ontem, muito a- ',metros d.esta Capital.' ,

RIO, 24 (V.A.) � D. Jai- tudo, e perguntou: - "De legre.' As 17 horas, mais ou me-

me Camara, em sua wisita de que' 'vale combater .o comu- -- Pudera, não! - cochi-I nos, o topógrafo José Maria
'rotina à Esc-ola Leitão da nismo,. se o máu "ê)<emplo chou 11m colega. A s'es�'ão, de Queiróz, natural de"Cul'i-
Cunha, proferiu um díscur- vem de d�a"?' foi curta e a ata será bre-' tíba, exercia o seu mister na'
so considerado sensacional, víssima, muito de acordo estrada federal, que está
acerca da situação geral da Continuando, D.' Jaime re-,

1
com a vocação dele para o sendo construída, e, àquela

',sociedade e crise nacional, feriu-se á verdadeira febre silencio...
" ,hora, procurou atravessar

,. que definiu em termos mui- de negócios e propósitos D. Q., aquele rio, utilizando-se dos

!:'.:�:\·:·u,!!:e�:;�r�ta�;: I u:!�;:r�;;.,;�:e a :o!�ad:'! S"'
...

e·---r··a-;-
...

o··
...

p
....

·O-S
......

·I-;.·.·a::;·o
..·...

9:rS:·I:·S
....

·t·
.....

e�t··�I
..

·c
...

Ta'·--?ra o Brastl, e poderá leva- '3 que nao olha as conve-l '� • ' -. 11 ' •

la á ruína completa p�la fal- niencias de ord?m moral O Diário da Tarde, de an- a o�recendo tão rica car�a
, �� de escrúpulo �a Vida so- ne�� os nobres fms da .Bo:!-. te-ontem, publicou a nota. b�m como um carregamentocial e ec�nomlca ,yerberou dar iedade hu'm�na: .0. dís- 'abaixo. Fossemos nós, se- I de leite.
08 n:�o:lstas que só vem

I curso, em, tom mCls�vo, te- ríamos tachados de opo�i- O transito das Aranhas,pOSSibilIdades de lucr.os em ve grande repercussao. cionistas sistemáticos: ' está sendo feito por bois, no
ESTRADA DO NORTE DA legar "Rio Vermelho", eon-'

'

.. .. .. ILHA.. .. .. forme fotografia que apre
Pede-nos 'o sr. Euclides sentou nesta redação.

Pereira, para' que publi-
quemos' a seguinte nota: Os moradores, dessas

, Que as estradas do Nor- nrosperas zonas pedem por
te da ilha estão íntransíta- ;ntúmedió, do SI-. Euclides,
veis, devido ao mau estado Pereira. para que 'o sr; Pre
das .mesmas e há' mirito tem- feito. mande imediatamente -

Ha dai!:! noticiamos que se Não se sabe se' por cau- '

• encontrava detida, na Dele- sa de ter deixado de com-
po não aparecer ali, uma só socorrer os moradores dalí,
alma para tapar um buraco por se acharem imposaíbilí-gacía Regional de Policia, á prar naquela venda ou por .

das mesmas. Disse-nos, ,tados de virem à Cidade, fa-disposição do sub-delegado outros motiv,?s, o fato é que mais, que ontem, um camí- : zerem suas compras.do Saco dos Limões, a se- '1' o sr, Adelino, ao que cons- ' I Lnhão carregado de Pescado Temos, certeza, que logonhora Rosa Ferreira. ! ta, analfabeto, colocou-se
não poude vir ao Mercado, chegue ao conhecimento doEstranhando o fato, por-I desde logo contra dona Ro-

'. pelo lastimavel estado da sr. Prefeito, serão tomadas
qUe o repórter conhece a- sa. Fingindo dar-lhe razão, dovi d R' V Ih ías nrovíd .

quela senhora, pessoa de disse' que a mesma viesse a- :�_ ..o�!::. ...e__ ;� �__ :r�e..��, �� :.e:��s�!,:8.� .�r�:: _e�::a::
bem e muito estímadà, en- tê a Delegada Regional de!

•• >V,_.m�_ --.�. �h' r_ �� -�.� -� _.� """'".,�,
tr.;tmos em indagações e ve-' Policia, pà�a registrar sua MalandrOK . por atacado ...' '

rificamos que se trata de queixa. Chegando, aqui, sém
'

'
,

� .

Wn ,procedimentó· c�n$ura- qualquer explicação, pediU
vel da autoridade policial ao Comissário de dia que
daquele sub-<fu,trito. trancafiasse dona Rosa no

Dona Rosa; que resjde há xadrês, pois andava colocan
muito tempo no Saco dos do feitiços nos tanques de
Limões e 'sempre mereceu á lavar roupa ...
estima dos vizinhos e conhe- No mómertto, o' Comissá
cidos" possui lá um paren- rio de Dia agasto�-se, pois
,te, de nome ,Terezio. Em diss� ao sr. Adelin.o que de
companhia deste viviam via: resolver o caso na sua

duas filhas menores. Como sub-delegacia. Ii1felizmen·'
Terezio tivesse vida p�uco te,�epois, sem primeiro ou

recomendavel, leyando para

I v,ir.
a' acused�, deixou-a ali

(�asa, todas as nOItes, mulhe- detIda..., AnemhPéia Legislativares de v�d?- facil: dona Rosa, !. Só mai� ,tarde, graças �
consegUIu do JUIzado de Me- ,mtervençao de um conhecl- Q

'.

"ã PDorps fossem sua� s�hrinhRs I do, que_ deu as melhores in: \)05pe'osa a 6e58 o pare a 0558
rehradas dos CUidados do' formaçoes de dona Rosa, fOI do P' Id t P tA

.

111 Ipai, .nm de não sof.....m rta mandada em p.,. res eu 8 ro vgPones '1 8 ra
����:�:!�t:: q�:,��:�:�: Isr.A�d�i��� �r:e�:;:���n��'\'

"

,

' no :Governo do Bstado
res foram levadas justamen-' dona Rosa, de uma 'surra>· À hora regimental, realizou ontem, a Assembléia,Le-
te quando Terezio arranja- de borracha. g'i!?lativa; 'll'\ais uma sessão ordinária que foi presidida
va, como amànte ,R ·mulher j ,A coitada vive assu'stada pelo 'Deputado Bulcão Via!la, primeiro vice-presidente da
que aitlda hoje vive, com e- ,

e 'pede providencias. Sab.e- Casa.
le. Esta sem Qualqu�r ra- i n:t0S que a mesma será leva:' 'O 'expediente constou 'de oficio do sr. Governador
zão, encheu-se de raiva: con. da. á presenr;a do sr. Delega- IrIneu' Eornhaus'en, comunicando'sua viagem ao' Rio, e
tr.a dona Rosa e afim de do Regional de Policia, pa- oficio do deputado Protógenes Vieira, presidente da As
,causar-lhe mal, cOmeçou a ra que se ponha fim a uma :�embléia, comunicando que irá assumir o cargo de Go-,
faz,er "despachos",' jogando I sitnac.ão que não se' j'ustifi- vernad�r.'
dia�iame:ilte, no tanque on- (',a, como não se justifica a Com a palavra- o deputado Estivalet .Pires, lider do
de dona' Rosa lava ro�pa, contimvlCã:o 'no cargo de Partido Social Democrático, requereu fosse a sessão en
embrulhos e mais embru- sub-qelegado., de uma pes- ce'rrada para que os srs: deputados pudessem assistir a
lhos de imundicies. Não sôa que talvez não saiba cerimonia ,da transmissão do cargo de governador do Es-
contente com isso: ainda ia 9screVer o proprio nome. tudo, s!,!ndo aprovado. ;

,

pela vizinhança espalhando' vamos ver em que irá da,r ' Foi marcadl} nova sessão para hoje de manhã, visto
que dona Rosa é quem co- tudo isso... ser sexta-feira. '

locava, nos tanques de la- ' .� Inscreveu-se, para falar, Ó deputado 'Oscar da Nova,

;���o:I:::h:�:e�:'já ::;;:� Mmiliíffêf� CS�,"�préióã�Cârlêd;-B:-;I-I:�v-l;a.policia Militar, acreditou 'U� men9r, de cor preta,
'nas' conversas da verdadei. eOIl} 15 anos_, dé idade, tra:"

'

b
- ,',

d.,

Vl "feiticeira" ,e dirigiu-se balhava na � r,esidencia do recoo eceu O novo re61me
,�om PRálavras' de injuria� à sr. Herman Becke, à �tj\l LA PAZ. 24, (U.P.) - A corrente pelo Movimentoona OS1l, , São Francisco. Snprernà Corte da Bolivia Nácionalista, Revolucioná".1s cousas foram indo até Não se çontentou, porém, reunida em Sucre, a lanti� rio. A ação do Supremo Tri-q�e parar�n: na sub-d�lega-1 em ganhar o fleu ordenado. I ga capital, reconheceu óCOillQ bunal veio fortalecer as es-,Cla de polICIa. .. . I Acho.u melhor avançar i "governo constitucional" o peranças do, MNR de que oPrecisamos aqm explIcar,! nos, obJetos da casa, e le-' regime presidido por Victor
que dona Rosa já foi fre.: vantou mercadorias no va- t Paz Estensoro. A Corte fora governo de, Estensoro sejagu�za do arrn,azem de pro-, lor de Cr$ 8'.1,37,00. benun-I nor.18ad<J, d:.rrante ,os' gover- 'logo reconhecido ;JeJos n11.pnedade do ��ual sub-dele-I ciado e preso, o Comissário- i nos de Herzog' e prl'Íolago- i ç-ões estrangeiras. 'Até ago:.1"[j.rlo de PolICIa, de nome I Oscar Pereit';l podp rehaver tino ,'lHe prerf'deram ,(l junt;:J, ra ane:na" !1 li1H,tem!'\la e aAcleiirlO. r:: -('O .

-

)' "apenas .),vU cruzeIros. militar depQsta a 11 do i Espanha o fizeram;
.

Macu'lba, Feitiço' e Cadeia•..
:Dma blstórla ,vivlda"pelo sdb-dele

gado do ,Sác� dos Limões
_

A "Policia prendeu alguns em'
vadiagem na Capital '

"

A nossa cidade vive cheia 'I quando o,Delegado CeI. Tro
de malandros, e a P�licia gilio Melo, tomava pro"iden
res,olveu caçá-los e dar-lhes I cias no sentido limpar a Ca- '

outro destino. Ao menos foi pital da turma de .indesejá-
'

isso que teve oportunidade i veis que está superlotando
de verificar ontem, na Dele- i os xadrêses.
gacia Regional �e Policia,

I
,

canos da Adutora, procedeu- goados tódos os recursos pa-,
�es dos Pilões. cu salvá-lo:

'

Mas, faltando-lhe o equili- Ontem mesmo,' após a �u-,
brio, foi bater à água, desa- topsia no necrotério da S"
parecendo, vindo à tona, po- S. P., pelo dr; Fernando K,
rêm, 40 minutos após. Wendhausen, médico legi�"
Socorrido por' terceiros: ta, o corpo do dr. José Ma

foi:- o Ínfeliz jovem trazido ria' de Queiroz, foi removi-
para.o Hospital. de Caridav] do, via aérea, para Cu'dti- .. ,

de:-- nesta Capital, onde deu' ba, onde reside asna fami
entrada às 20 horas, vindo lia.
a' 'falecer' momentos após, I' A Polida tegisiou a, 1/1.
muito embora fossem empre- mentável occrrencia,

"

,J

/
/

o D�ádo, da, Tarde, de' ante-ontem, nego", de",
'--:1>1ãús postas, que houvesse chama .do os verdureíross.'
de malandros. E negou solenemente, jurando aJ>131m:'

"Ninguém, ninguem mesmo, chamou (JS verdu�,
reiros de

I malandros; ninguém, ninguem mesmo, :Pti:-"'
diu a pena carcerária para os que trabalham no C1.Ul\·-

po e trazem alimentos vegetais' à cidade." {

Na edição de 18 do corrente, daquele jornal, es
tá o seguinte :

"O-sr. não acha que é um abuso, muito grnnde:,"
essse vendedores ambulantes, que sem o menor és
crupulo e falta de éducação, em vez de transitaremi
pelas ruas, com os seus' balaios carregadas de ba-,
mmas, laran�s e outras cousas" procuram ,tira Ri'.

sua maoir comodidade, a calçada".
E logo adiante:

,"AO MEU ,VER A POLICIA DEVIiA DAR CA
no DftSSES MALANDROS, DANDO-LHES COR

,

_RETIVOS. NO XADRÊS."
E 'ninguem, ninguem mesmo, chamou os verdu--

1'eiros de malandros! E ningueril, ninguem illesmo. pe;
diu pena carcerária' para eles!

Como se vê, o cinismo arranj'ou p'ermanente noG'"
Diário.

'

xx

x ,

De acôrdo com a lógica chegamos; a respeito, à&:.
seguintes premissas e' conclllsão: ,

10 - O diretor do Diário chamou os verdllreir05�
, de malandros e pediu que'a Policia não só lhes des!re"
corretiyo no 'xadrêz (pena. carcerária), como de!es",
desse cabo. '

.'

20 - O, D'iário jurou qu� "ningu'em, nfn'g�em;'!
'mesmo, chamou os verdureiros de malandros 'e rdn-
guem, ninguem mesmo pediu penfl, carcerá.ria' pal'a-:
m�

,
'

,

'Logo, o direto,T do Diário é um ninguetn� nm
guem mesmo.

x'x
,

'X

° Diário, condenando o trânsito de balaioo pelai!-
calçadas, escla;rece lapidarmente:

,

"Lugar de transportar cargas é à margem pO'"
leito da rua Não acha o dr. Acacio?", \ '

O Conselheiro está em sinuca de bico. E tamlkm"
,

o Monsieur de La Palisse. É ,que ambos pensam que,
esse lugar à margem do leito da rua corresponda.,.
precisamente, à calçada, ou 'passeio; que é aqriela'
parte � lateral e um pouco mais' elevada d,os <

ruas, destinada ao trânsito de quem anda a pé�, co
mo os verdureiros! A margem,' não pode ser dentr�,
do leito da rua: Será, necessariamente, fóra do Jeito,.

,

na sua beira, no seu lado, na sua orla', na sua fím-,
bria; no seu debr,um, na sua borda, na sua riha. na,
calçada, no duro! ,"

Nin,guem, mesmo ninguem, deixará de c�mpre--
ender isso sem ficar à margem." da civilização. _�..

'

,

'
,

,

,-

_"

, �-''''"
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